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Методика оцінки
Модель оцінки базується на основі моделі СAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management, 

Earnings, Liquidity). В процесі оцінки агентство вивчало окремі групи факторів та встановлювало їх 
вплив на надійність депозитів. До уваги приймалися наступні групи факторів: капітал банку, якість 
кредитного портфеля, ліквідність, доходність операцій, дисбаланс між активами та зобов’язаннями в 
іноземній валюті, масштаб діяльності, підтримка з боку акціонерів, якість депозитних програм. По-
казники всередині груп факторів замінені на максимально наближені до нормативів, а також ряд груп 
показників були розширені, оскільки звітність банків за МСФЗ дозволяла це зробити. Після переходу 
на МСФЗ ми отримали більш якісне відображення доходів і витрат банку, краще відображення якості 
кредитного портфеля і динаміки забезпеченості банку власним капіталом.

Ще в розрахунках за підсумками третього кварталу 2017 року ми прийняли рішення доповнити групу 
«якість кредитного портфеля» показником «частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку». За 
підсумками першого кварталу 2018 року показник «частка поганих кредитів» розраховувався як спів-
відношення суми кредитів фізичним особам п’ятого класу і десятого класу кредитів юридичним особам 
до загального обсягу кредитного портфеля на 01.01.2018 р. Крім того, динаміка частки поганих кредитів 
розраховувалася як різниця між частками поганих кредитів в портфелі банку за квартал. У кожній групі 
чинників було кілька показників, за якими проводилась оцінка (табл. А).

Таблиця А
Групи факторів та показники, за якими проводилася оцінка

Групи показників 
(питома вага групи  
в загальній оцінці)

Показники

Капітал банку (20%)
Приріст капіталу за аналізований період
Приріст статутного капіталу за аналізований період
Співвідношення капіталу до активів

Якість кредитного портфелю
(20%)

Динаміка частки поганих кредитів в кредитному портфелі банку
Рівень покриття резервами кредитів та заборгованості клієнтів
Частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку

Ліквідність (30%) Покриття зобов’язань грошовими коштами та їх еквівалентами

Дохідність (30%)
Рентабельність капіталу
Приріст (наявність) чистого процентного доходу (ЧПД)
Співвідношення ЧПД та чистого комісійного доходу

Масштаб (коригувальний фактор) Частка активів банку в активах банків-учасників рейтингу

При оцінці надійності депозитів агентство також збільшило частку показника «ліквідність» в загаль-
ному показнику до 30% і зменшило частку групи показників «капітал» до 20%. Після аналізу даних 
за 9 місяців 2016 року і факторів, які впливають на банківські дефолти, агентство прийняло рішення 
залишити в групі «капітал» ще й такий фактор, як «приріст статутного капіталу банку за аналізований 
період», але при розрахунках за 9 місяців 2017 року та 2017 рік було прийнято рішення зменшити його 
частку в групі до мінімальних 10%. Надалі частка цього показника може бути ще зменшена.

Через ситуацію з націоналізації ПриватБанку, агентство змінило підходи до оцінки впливу на надій-
ність депозитів рівня покриття резервами кредитного портфеля банку. Істотне відхилення рівня покриття 
резервами від середнього значення в меншу сторону при високому значенні частки поганих кредитів 
оцінювалося мінімальною кількістю балів, і такі банки були виключені з рейтингу.

Після того, як агентство розрахувало показники по групам факторів, їх оцінки були переведені в бали. 
За кожен з показників банк отримував від 1 до 3 балів. Чим більше балів отримував банк, тим краще 
показник впливав на надійність його депозитів. Після врахування всіх показників по групам (капітал, 
якість кредитного портфеля, ліквідність і дохідність) загальний бал був відкоректований на масштаб 
роботи банку, підтримку його акціонерів і якість депозитних програм.

Підтримка з боку акціонерів банку визначалася агентством експертним шляхом, оцінюючись від 1 до 5 
балів. Розмір максимальних балів за зовнішню підтримку був збільшений ще в рейтингу за підсумками 
першого кварталу 2015 року із 3 до 5 балів, оскільки збільшилася роль підтримки акціонерів банку в 
період кризи. Банки, акціонери яких розкрилися перед НБУ, отримували додаткові бали до показника 
оцінки підтримки акціонерів. На думку агентства, розкриття інформації про акціонерів повинно пози-
тивно позначатися на їх відповідальності перед вкладниками та знизити ймовірність відходу від забез-
печення банків капіталом.

Таблиця Б
Рейтингова шкала оцінки надійності депозитів банків на основі публічної інформації

Позначення 
рейтингової оцінки Інтерпретація рейтингової оцінки

Інтервал значень 
підсумкового 

показника, бали

rd.1 (pi) Висока надійність депозитів у зрівнянні з 
іншими банками, які входять до рейтингу Більше 7,0

rd.2 (pi) Хороша надійність депозитів у зрівнянні з 
іншими банками, які входять до рейтингу 5,0–6,99

rd.3 (pi) Прийнятна надійність депозитів у зрівнянні 
з іншими банками, які входять до рейтингу 3,0–4,99

rd.4 (pi) Незадовільна надійність депозитів у зрівнянні 
з іншими банками, які входять до рейтингу Менше 3,0

Якість депозитної програми банку оцінювалася в сумі від 1 до 4 балів в залежності від наявності 
пропозицій депозитів на різні терміни і різні види валют, а також карткових продуктів або рахунків, які 
забезпечують швидкий доступ вкладників до грошових коштів.

Після розрахунку підсумкового показника він був переведений в рейтингову шкалу, яку РА «Стан-
дарт-Рейтинг» розробило спеціально для оцінки «Рейтингу надійності депозитів українських банків». 
Бар’єрні значення при визначенні рейтингової категорії були посилені на початку 2016 року.

Агентство звертає увагу, що від місця в таблиці рейтингова оцінка не залежить. На рівень надійності 
депозиту прямо вказує буквено-чисельне позначення рейтингової оцінки і побічно вказує значення під-
сумкового показника. Дані про банки з рейтингом депозитів rd.4 (pi) не публікуються. При розрахунках 
агентство віддавало перевагу даним, які були опубліковані НБУ, якщо такі дані в звітності банку і на 
сайті НБУ істотно відрізнялися. До рейтингу не потрапили:

- банки, які прямо заявили, що не зацікавлені в розвитку роздрібного бізнесу в Україні;
- банки, надійність депозитів яких агентству важко визначити з тих чи інших причин;
- банки, які знаходяться в процесі поглинання.
Знайомлячись з результатами рейтингу, слід пам’ятати, що агентство переглядає свої оцінки по надій-

ності депозитів банків на регулярній основі — кожен квартал, а опублікований рейтинг не є закликом 
вкладати гроші в депозити якогось конкретного банку.

У першому, другому і третьому кварталах 2018 року методика оцінки не змінювалася. Однак, почина-
ючи з третього кварталу 2018 року, агентство може враховувати в оцінках важливу інформацію або події, 
які настали після публікації звітності банку. Таке нововведення торкнулося банків, які або перебували 
в процесі докапіталізації, або оголосили про свій добровільний вихід з українського ринку. Також, було 
прийнято рішення повністю виключити з рейтингу банки, повністю або частково контрольовані урядом 
країни-агресора — РФ через неможливість точно визначити їх рівень зовнішньої підтримки та ймовірну 
схильність керівництва до прийняття «політичних рішень».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів в конкретні банки. Рейтинг розрахований на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціація рейтингової 
оцінки проведена щодо середніх значень числових чинників, які бралися до уваги при оцінці. Рівень рейтингу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку, перевага надавалася квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше 
півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року слід враховувати, що рейтинги розраховувалися за методикою, в яку вносилися зміни в лютому і травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічних даних через Web-сайт НБУ. Рейтинг розраховувався за даними 1 кварталу 
2020 року. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі фактори, що впливають на депозити банку аж до 10 червня 2020 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці

Рейтинг надійності банківських депозитів за ітогами першого кварталу 2020 року (станом на 01.04.2020 року)                на основі публічної інформації банків та НБУ

№ 
з/п Назва банку Рейтинг 

депозитів
Підсумкова 

оцінка в балах

Капітал Кредитний портфель Ліквідність Дохідність Масштаб Додаткові фактори

Темп приро-
сту капіталу

Темп приро-
сту статутного 

капіталу

Співвідношен-
ня між капіта-

лом та чистими 
активами

Динаміка частки 
поганих кредитів 
(NPL) з 01.01.20 
по 01.04.20, п.п.

Частка пога-
них кредитів 
в кредитному 

портфелі банку

Покриття 
резервами 
кредитів та 

заборгованості 
клієнтів

Покриття 
зобов’язань 
грошовими 

коштами та їх 
еквівалентами

Рентабель-
ність капіталу

Чистий про-
центний 

дохід (ЧПД), 
тис. грн.

Співвідно-
шення чистого 
комісійнного 

доходу та ЧПД

Частка активів 
банку в активах 

банків-учас-
ників рейтингу

Премія за 
масштаб

Оцінка 
депозитних 

програм 
в балах

Оцінка під-
тримки акціо-
нера в балах

1 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» rd.1 (pi) 10,0043 5,16% 0,00% 14,28% -0,41% 6,82% 5,23% 11,79% 7,57% 1860255,70 39,03% 6,54% 3,00 3 4
2 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,9804 5,66% 0,00% 13,57% 0,25% 9,27% 6,04% 6,52% 4,95% 413889,61 25,05% 1,37% 2,98 3 4
3 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,8516 6,13% 0,00% 12,67% -0,30% 5,38% 7,08% 4,29% 7,05% 619554,01 28,85% 2,94% 2,85 3 4
4 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,7061 -0,41% 0,00% 19,33% 0,17% 5,05% 4,91% 13,52% 0,19% 50645,64 44,95% 0,22% 2,71 3 4
5 АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,6740 10,92% 0,00% 18,66% 0,12% 80,42% 79,59% 10,78% 17,24% 5217613,01 83,14% 22,10% 2,67 3 4
6 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6532 6,58% 0,00% 12,17% -0,22% 7,54% 8,13% 11,45% 6,18% 937283,32 39,40% 4,05% 2,65 2 5
7 АТ «КБ «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 9,2929 1,32% 0,00% 9,89% 0,63% 12,91% 10,01% 10,24% 1,30% 58125,13 64,46% 0,24% 3,29 3 3
8 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 9,1799 -5,97% 0,00% 5,90% -1,37% 19,34% 16,52% 5,46% 4,35% 881077,14 32,30% 8,99% 2,18 3 4
9 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0047 -2,48% 0,00% 15,61% -32,91% 7,59% 8,34% 3,21% -2,54% 72822,65 17,01% 0,16% 3,00 3 3

10 АТ «ІДЕЯ БАНК» rd.1 (pi) 8,9109 -18,46% 0,00% 13,73% 2,13% 34,82% 39,67% 2,32% 6,47% 423839,49 9,19% 0,38% 2,91 3 3
11 АТ «МЕГАБАНК» rd.1 (pi) 8,8230 -16,43% 13,50% 8,10% -1,74% 13,23% 11,10% 3,48% 1,96% 32005,13 235,82% 0,64% 2,82 3 3
12 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7117 3,97% 0,00% 15,96% -0,08% 4,61% 2,87% 4,84% 3,82% 326853,06 14,30% 1,75% 2,71 2 4
13 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,3277 10,17% 0,00% 8,80% 1,52% 58,37% 48,78% 10,52% 12,43% 1482721,61 71,89% 16,38% 2,33 2 4
14 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 8,1688 -3,06% 0,00% 30,85% -1,51% 4,80% 1,13% 12,88% -1,57% 78664,12 33,43% 0,41% 2,17 2 4
15 АТ «АЛЬФА-БАНК» rd.1 (pi) 8,1094 5,48% 0,00% 10,78% 1,29% 38,80% 31,50% 9,47% 3,56% 1388036,34 56,58% 5,47% 2,11 2 4
16 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,0362 -46,73% 0,00% 3,49% 1,08% 59,38% 51,95% 6,29% -43,19% 325986,31 58,55% 10,28% 1,84 2 4
17 АТ «БАНК АЛЬЯНС» rd.2 (pi) 7,9776 1,46% 40,43% 13,39% -0,24% 3,70% 4,91% 13,78% 1,44% 38357,38 110,53% 0,26% 2,98 3 2
18 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» rd.2 (pi) 7,9553 2,08% 0,00% 32,93% -0,86% 21,07% 11,02% 10,14% 3,74% 69731,35 27,87% 0,27% 1,96 3 3
19 АТ «МОТОР-БАНК» rd.2 (pi) 7,6374 1,29% 0,00% 25,24% 0,03% 0,11% 0,73% 12,81% 1,88% 18938,92 41,96% 0,09% 2,64 2 3
20 АТ «КІБ» rd.2 (pi) 6,9033 0,35% 0,00% 15,13% -2,91% 13,59% 1,79% 20,35% 1,16% 27419,94 66,07% 0,11% 2,90 3 1
21 АТ «ПУМБ» rd.2 (pi) 6,6023 5,00% 0,00% 15,87% 1,48% 19,53% 20,00% 9,33% 8,52% 1722445,91 18,57% 4,09% 2,60 1 3
22 АТ «РВС БАНК» rd.2 (pi) 6,6018 -54,79% 0,00% 22,97% -1,83% 2,46% 6,17% 22,16% 3,94% 13551,01 116,84% 0,07% 2,60 2 2
23 АТ «БАНК АВАНГАРД» rd.2 (pi) 6,5875 -1,05% 0,00% 22,85% 0,00% 0,00% 9,38% 1,28% 0,88% 13734,38 7,87% 0,10% 2,59 1 3
24 АТ «ОТП БАНК» rd.2 (pi) 6,5682 5,48% 0,00% 16,71% 1,42% 19,35% 16,41% 7,08% 6,81% 950995,42 31,39% 3,35% 2,57 2 2
25 АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» rd.2 (pi) 6,4276 1,93% 0,00% 27,21% 4,89% 18,58% 1,25% 5,88% 1,90% 29875,27 17,38% 0,11% 2,43 1 3
26 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» rd.2 (pi) 6,4090 14,23% 0,00% 12,96% 1,21% 10,58% 9,64% 22,88% 1,80% 40667,59 146,77% 0,16% 2,41 2 2
27 АТ «СКАЙ БАНК» rd.2 (pi) 5,8707 4,71% 0,00% 30,57% 10,90% 22,59% 14,29% 8,44% 5,70% 1694,37 124,29% 0,04% 1,87 2 2
28 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» rd.2 (pi) 5,3515 0,07% 0,00% 30,68% -4,25% 15,68% 5,88% 7,88% 0,07% 6736,24 103,77% 0,06% 2,35 2 1
29 АТ «ОКСІ БАНК» rd.2 (pi) 5,2307 -2,62% 0,00% 42,10% 3,50% 32,50% 5,63% 12,66% -2,69% 3455,34 55,16% 0,03% 2,23 2 1
30 АТ «ЮНЕКС БАНК» rd.2 (pi) 5,0410 -2,08% 0,00% 38,24% 2,42% 66,05% 44,12% 10,70% -2,13% 26180,23 30,33% 0,05% 2,04 1 2
31 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» rd.3 (pi) 4,9872 1,07% 0,00% 21,66% 15,89% 48,64% 11,56% 9,09% 2,05% 25184,62 46,31% 0,11% 1,99 1 2
32 АТ «АП БАНК» rd.3 (pi) 4,9323 -1,80% 0,00% 28,64% 1,35% 1,74% 3,33% 8,86% -1,61% 22344,58 28,82% 0,08% 2,93 1 1
33 АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» rd.3 (pi) 4,8219 -0,07% 0,00% 23,30% -10,57% 22,56% 13,97% 32,02% 1,65% 14337,79 214,88% 0,07% 2,82 1 1
34 АТ «АЛЬТБАНК» rd.3 (pi) 4,8129 -0,05% 0,00% 16,13% -0,02% 0,10% 0,91% 13,77% 0,13% 11635,37 63,21% 0,10% 2,81 1 1
35 АТ «МЕТАБАНК» rd.3 (pi) 4,8020 -0,10% 0,00% 30,58% 0,13% 5,12% 4,84% 7,18% 1,46% 14385,00 79,35% 0,07% 2,80 1 1
36 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» rd.3 (pi) 4,7573 0,09% 0,00% 24,87% 12,87% 63,45% 10,53% 13,73% 0,09% 6764,74 297,91% 0,09% 2,76 1 1
37 АТ «АКБ «КОНКОРД» rd.3 (pi) 4,7434 7,13% 0,00% 16,10% 1,40% 15,66% 7,02% 26,87% 6,66% 13098,84 799,71% 0,13% 2,74 1 1
38 АТ «БТА БАНК» rd.3 (pi) 4,7005 -8,14% 0,00% 75,33% 0,02% 99,48% 47,42% 18,78% -6,81% 7697,96 7,13% 0,03% 1,70 1 2
39 АТ «КРИСТАЛБАНК» rd.3 (pi) 4,6942 0,59% 0,00% 12,41% -7,42% 48,06% 10,79% 7,17% 0,63% 29869,85 58,76% 0,15% 2,69 1 1
40 АТ «ПОЛТАВА-БАНК» rd.3 (pi) 4,6846 2,55% 0,00% 32,31% 1,02% 15,49% 6,61% 7,45% 2,45% 34796,67 70,97% 0,17% 2,68 1 1
41 ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» rd.3 (pi) 4,6278 -2,01% 0,00% 10,26% -0,63% 10,32% 9,85% 12,02% 1,08% 330335,44 48,08% 1,85% 2,63 1 1
42 АТ «БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 4,6228 2,70% 0,00% 38,15% 0,34% 6,16% 4,54% 10,23% 2,60% 32750,18 22,62% 0,11% 2,62 1 1
43 АТ «А-БАНК» rd.3 (pi) 4,6132 5,21% 0,00% 13,25% -8,92% 14,72% 18,45% 2,55% 6,48% 408501,24 20,45% 0,51% 2,61 1 1
44 ПАТ «БАНК ВОСТОК» rd.3 (pi) 4,6013 3,65% 0,00% 7,61% -1,42% 2,21% 3,34% 13,16% 4,63% 176130,55 56,81% 0,83% 2,60 1 1
45 АТ «АСВІО БАНК» rd.3 (pi) 4,5518 0,67% 0,00% 44,00% 0,39% 14,41% 13,30% 11,58% 0,87% 18791,94 46,24% 0,07% 2,55 1 1
46 АТ «БАНК «ПОРТАЛ» rd.3 (pi) 4,5405 0,17% 0,00% 76,36% 0,16% 34,62% 22,03% 89,29% 0,17% 11665,04 3,36% 0,02% 2,54 1 1
47 АТ «МТБАНК» rd.3 (pi) 4,5203 79,34% 63,00% 13,19% -1,24% 11,53% 2,57% 8,82% 3,82% 73553,31 79,38% 0,41% 2,52 1 1
48 АТ «АКБ «АРКАДА» rd.3 (pi) 4,5033 0,50% 0,00% 53,54% 1,30% 10,04% 1,35% 0,98% 0,49% -1045,95 -4066,81% 0,13% 2,50 1 1
49 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» rd.3 (pi) 4,5014 1,32% 0,00% 33,55% 5,93% 27,42% 0,28% 5,05% 1,31% 16719,08 9,58% 0,05% 2,50 1 1
50 АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» rd.3 (pi) 4,4809 1,52% 0,00% 43,04% 3,86% 42,21% 14,20% 9,39% 3,00% 21391,85 18,52% 0,06% 1,48 1 2
47 АТ «ПОЛІКОМБАНК» rd.3 (pi) 4,3611 0,51% 0,00% 39,10% -2,36% 30,02% 16,91% 25,76% 0,51% 10319,47 50,30% 0,05% 2,36 1 1
48 АТ «АКБ «ЛЬВІВ» rd.3 (pi) 4,3354 3,76% 0,00% 10,83% -2,35% 26,10% 1,24% 7,84% 3,63% 40978,66 37,46% 0,23% 2,34 1 1
49 АТ «АБ «РАДАБАНК» rd.3 (pi) 4,2379 0,53% 0,00% 16,38% -2,42% 25,33% 22,26% 20,66% 0,53% 38484,13 44,32% 0,13% 2,24 1 1
50 ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» rd.3 (pi) 4,2105 0,43% 0,00% 55,15% 11,37% 95,99% 94,77% 2,26% 0,15% 6491,55 94,07% 0,02% 2,21 1 1
51 АТ «МІСТО БАНК» rd.3 (pi) 4,1924 -17,97% 0,00% 12,47% 15,47% 84,01% 48,55% 5,73% -6,86% -6988,08 -36,05% 0,11% 2,19 1 1
52 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» rd.3 (pi) 4,1354 -0,74% 0,00% 84,85% -3,40% 14,46% 19,38% 41,13% -0,58% 5237,54 16,27% 0,02% 2,14 1 1
53 АТ «МІБ» rd.3 (pi) 4,0506 0,46% 0,00% 10,16% 3,48% 44,95% 40,54% 3,71% 0,45% 34656,92 52,91% 0,27% 2,05 1 1
54 АТ «БАНК 3/4» rd.3 (pi) 4,0166 1,53% 0,00% 44,90% -2,77% 53,51% 9,57% 32,70% 1,27% 22362,39 20,47% 0,08% 2,02 1 1
55 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» rd.3 (pi) 3,9763 0,91% 0,00% 12,17% -3,49% 17,69% 12,67% 11,78% 1,57% 44215,21 201,94% 0,32% 1,98 1 1
56 АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» rd.3 (pi) 3,297056 -0,41% 0,00% 24,00% -8,27% 35,37% 35,54% 9,82% -0,25% 31039,61 45,54% 0,16% 1,30 1 1
- Середня по учасниках рейтингу: - - 0,35% 1,95% 24,75% 0,07% 25,59% 16,54% 12,70% 1,57% 310481,02 3,09% - - - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Андрій ПРУСОВ,  
заступник голови  
правління Forward Bank

«Ринкова ситуація вимагає 
знижувати вартість ресурсів»

— Карантин, який розпочався в першому квар-
талі 2020 року, безумовно, вплинув на поведінку 
вкладників — як завжди у кризисних обставинах 
українці, в першу чергу, мають бажання поверну-
ти свої гроші із банків. Але ця історія тривала не 
більш ніж  2–3 тижні. Вже в квітні клієнти зрозумі-
ли, що не варто панікувати — фінансова система 
знаходиться в стабільному стані, ліквідність банків 
більш ніж достатня і ситуація з відтоком депозитів  
нормалізувалася. Якщо в цифрах, то, наприклад, 
станом на 01.03.2020 у Forward Bank портфель 
коштів фізичних осіб становив 1 799 057 грн.,   
на 01.04.2020 — 1 794 717 грн., а в же зараз, ста-
ном на 01.06.2020, портфель виріс и становить  
1 833 523 грн.

Варто відмітити, що користування дистанційни-
ми каналами обслуговування збільшилося в рази. 
В період карантину у клієнтів просто не було мож-
ливості приїхати до відділень, щоб перерозмістити 
вклади чи відкрити нові. Тому, щоб кошти не зали-
шались «без роботи» на поточних рахунках клієнтів, 
Forward Bank у квітні збільшив процентну ставку 
при розміщенні депозитів на рік у гривні через Ін-
тернет-банк. Таким чином, відсоток розміщення 
вкладів через Інтернет збільшився з 50% на кінець 
2019 року до 87% в квітні 2020-го.

Щодо розмірів процентних ставок, то в першому кварталі вони могли становити і 15% 
річних, і навіть 16,5% в окремих випадках. Але сьогодні таких «дорогих» вкладів клієнт вже 
не знайде. В середньому, по ринку до кінця червня ставка по депозитах в гривні буде до  11% 
річних, а в доларах — до 1,5%.  І це стосується не тільки Forward Bank — вся банківська си-
стема буде знижувати вартість залучених ресурсів, бо це вимагає ринкова ситуація. Тому при 
зниженні ставок за депозитами велику роль будуть відігравати критерії, за якими клієнт вибирає 
собі банк: репутація фінансової установи, зручність Інтернет-банкінгу, якість обслуговування, 
карткові продукти тощо.

Можливо в липні ми будемо традиційно спостерігати пікове завершення термінових вкладів 
і відтік коштів: кошти потрібні на відпустки, українці починають готувати дітей до університету, 
школи. Отже, в такому разі ми плануємо запропонувати вигідні акційні умови клієнтам, щоб 
вони перерозмістили вклади і залишилися з нами.

«ГЛОБУС БАНК продовжить 
практику надання додаткових 
бонусів своїм клієнтам»

— Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із залучення 
депозитів фізичних осіб у 1-му кварталі 2020-го року 
ми оцінюємо на відмінно. Попри те, що більша частина 
березня вже фактично була карантинною, за перші три 
місяці 2020-го року Банк наростив обсяг залишків 
коштів на депозитних рахунках фізичних осіб на 
62 млн. грн. або 6,5%. Такий приріст забезпечило 
виключно збільшення портфеля коштів клієнтів у 
національній валюті, що відповідає стратегічному 
вибору банку. З початку запровадження карантинних 
обмежень відбулося поступове сповільнення приросту 
коштів на депозитних рахунках, але завдяки виваженій 
роботі з клієнтами Банку вдалося не допустити втрати 
депозитного портфеля.  

Другий квартал 2020 року проходить повністю 
під впливом карантинних обмежень, що матиме 
суттєвий вплив на діяльність банків. Усі банки в 
першу чергу концентруються на роботі з власними 
клієнтами, оскільки через обмеження пересування 
залучати нових доволі складно. При цьому після 
проходження піку карантину тренд на зниження 
відсоткових ставок за депозитам відновиться. За 
нашими прогнозами, при позитивному розвитку 
ситуації до кінця 2-го кварталу можливе падіння 
відсоткових ставок за гривневими депозитами ще на 
0,5-1%. Ставки у валюті, ймовірно, залишаться без 

змін, адже більшість банків вже й без того пропонує клієнтам ставки до 1% річних.
Як соціально відповідальна установа, під час епідемії ГЛОБУС БАНК дбає про клієнтів і 

власних співробітників. По-перше, ми запровадили акцію «Здорові можливості». Вона надає 
можливість усім клієнтам у період карантину автоматично пролонгувати свій депозит без 
відвідування банківського відділення, щоб зайвий раз не наражати на небезпеку своє здоров’я. 
Після його завершення клієнт при бажанні протягом місяця матиме можливість достроково 
розірвати депозит без будь-яких обмежень або штрафів з боку банку.

По-друге, ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів власним 
клієнтам, яка особливо зарекомендувала себе у карантинні часи.

Також ГЛОБУС БАНК активно розвиває дистанційні канали обслуговування клієнтів. Ми 
вже тестуємо новий мобільний додаток Банку, який дозволить клієнтам самостійно відкривати 
депозитні рахунки та легко керувати ними без відвідування відділення Банку.

Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник 
Департаменту роздрібного бізнесу  
ГЛОБУС БАНКУ

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
Традиційно, перше місце в рей-

тингу надійності банківських де-
позитів зайняв Райффайзен Банк 
Аваль. За перший квартал 2020 
року банк отримав чистий прибу-
ток у сумі 1,036 млрд. грн. Станом 
на 01.04.2020 року, частка NPL в 
кредитному портфелі банку стано-
вила всього 6,82%, що, як і раніше, 
в рази менше середньо ринкового 
показника рівня NPL в кредитному 
портфелі банків. За перший квартал 
частка NPL в кредитному портфелі 
банку зменшилась.

Стабільно другу позицію в рей-
тингу надійності займає Кредобанк. 
За попередніми даними НБУ, за 
перший квартал 2020 року отримав 
прибуток у розмірі 135,286 млн. 
грн., його чистий процентний дохід 
склав 413,89 млрд. грн., а чистий 
комісійний дохід — 103,678 млн. 
грн. Також, станом на 01.04.2020 
року, частка NPL у кредитному 
портфелі банку виглядала значно 
краще, ніж в середньому по бан-
ківській системі, і складала всього 
9,27%.

Третю позицію в рейтингу посів 
банк Креді Агріколь Банк, прибуток 
якого за перший квартал 2020 року 
склав 386,029 млн. грн., а чистий 
процентний дохід банку — 619,594 
млн. грн. Станом на 01.04.2020 

року, частка NPL в кредитному 
портфелі банку склала 5,38%, що 
значно нижче середнього показника 
по банківській системі.

БАНКИ З ЛІДЕРСЬКИМИ ПОЗИЦІЯМИ
Вже більше як півтора року до 

ТОП-10 лідерів рейтингу входить 
ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, 
чистий прибуток банку за перший 
квартал 2020 року склав 4,539 млн. 
грн., а чистий процентний дохід 
— 58,125 млн. грн. Банк продов-
жує показувати стійку тенденцію 
зростання доходів. Станом на по-
чаток другого кварталу 2020 року, 
частка проблемних кредитів (NPL) 
у портфелі банку становила 12,91%, 
що значно менше, ніж в середньо-
му по банках, які брали участь в 
рейтингу.

Вже традиційно до числа бан-
ків з найнадійнішим рівнем депо-
зитів увійшов Форвард Банк. За 
попередніми даними НБУ, чистий 
процентний дохід банку за перший 
квартал 2020 року склав 72,823 
млн. грн., а чистий комісійний до-
хід — 12,386 млн. грн. За перший 
квартал 2020 року Форвард Банк 
знизив рівень NPL на 32,91 п.п. до 
7,59%. Станом на 01.04.2020 року, 
рівень NPL банку був в 3,37 раза 
нижчим за середнє значення цього 

показника серед банків, які прийма-
ли участь у рейтингу.

СТАБІЛЬНО НАДІЙНІ ДЕРЖБАНКИ
Всі чотири банки з державною 

часткою, які активно працюють в 
роздрібному бізнесі, як і раніше 
входять до групи банків з надійни-
ми депозитами. Серед держбанків 
знову найуспішнішим виявився 
ПриватБанк, який замкнув ТОП-
5 банків з надійними депозитами. 
За 2019 рік прибуток банку склав 
32,609 млрд. грн., а за перший 
квартал 2020 року — 10,429 млрд. 
грн. В свою чергу, чистий процент-
ний дохід ПриватБанку за 2019 рік 
склав 19,667 млрд. грн., а за пер-
ший квартал 2020 року — 5,218 
млрд. грн.  Співвідношення між 
чистим комісійним доходом і чи-
стим процентним доходом банку за 
підсумками першого кварталу 2020 
року склало 83,14%. Діяльність 
банку залишалась прибутковою.

Також хороші результати показав 
Укргазбанк. Станом на 01.04.2020 
року, частка NPL в кредитному порт-
фелі банку становила 19,34%. Банк, 
за попередніми даними НБУ, завер-
шив перший квартал 2020 року із 
прибутком 339,072 млрд. грн.

Ощадбанк, як і раніше, пока-
зав більш скромні результати, але 

його діяльність також була прибут-
ковою. Частка поганих кредитів в 
кредитному портфелі Ощадбанку 
на початок другого кварталу 2020 
року становила 58,37%, а в Укрек-
сімбанку — 59,38%. Обидва банки 
з державною часткою мають дуже 
високий потенціал для розвитку, 
проте зниження частки NPL в них 
загальмувалось, а Укрексімбанк 
за підсумками першого кварталу 
показав збиток 2,269 млрд. грн. 
Агентство нагадує, що за 2019 рік 
частка поганих кредитів в Ощад-
банку знизилася на 10,44 п.п., а в 
Укрексімбанку — на 1,01 п.п., за 
перший квартал частка проблем-
них кредитів зросла в Ощадбанку 
та Укрексімбанку на 1,52% і 1,08% 
відповідно.

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ТА ВІРУСНА 
КРИЗА

Незважаючи на значне уповіль-
нення глобальної економіки через 
вірусну загрозу, яке прогнозуєть-
ся на 2020 рік, банківський сектор 
України готовий до негативного 
сценарію розвитку подій. Для цьо-
го є багато причин. Втім Агентство 
очікує погіршення ситуації на кре-
дитному ринку і зростання частки 
проблемних кредитів у банківських 
портфелях. Ризик буде стосуватися, 

насамперед, банків які спеціалізу-
ються на кредитуванні населення. 
Фізичні особи як позичальники 
дуже чутливі до зниження ділової 
активності і ВВП, а також рівня 
безробіття. Опублікований прогноз 
по темпах зниження ВВП від МВФ 
на рівні 8,2% та від Світового банку 
на рівні 3,5% вказує на те, що наші 
міжнародні партнери очікують на 
суттєве скорочення економічної ак-
тивності в Україні, але відмінність 
прогнозів досить велика через не-
визначеність впливу карантину на 
економіку і український експорт.

Агентство спостерігає за тим, 
як банки намагаються скорочува-
ти витрати за рахунок заморожен-
ня діяльності частини відділень та 
зниження інших витрат. Для нас це 
найбільший сигнал для очікування 
зниження прибутковості роботи бан-
ків у другому та третьому кварталі 
2020 року. Згортання економічної 
активності в Україні відбулось дуже 
швидко, а відновлення буде відбува-
тися досить повільно. Такий сцена-
рій економічної активності, скоріше 
за все, негативно вплине на якість 
кредитних портфелів особливо тих 
банків, які спеціалізувалися на кре-
дитуванні населення та бізнесу.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки двадцять дев’ятого 
рейтингу надійності 
банківських депозитів
Підсумки першого кварталу 2020 
року вказують, що банківська 
система України продовжила 
традицію показового зростання. 
Загальний обсяг прибутку 
банків після оподаткування за 
перший квартал 2020 року склав 
майже 15,974 млрд. грн., обсяг 
чистого процентного доходу 
перевищив 20,870 млрд. грн., 
а розмір чистого комісійного 
доходу — 10,789 млрд. грн. Якщо 
порівнювати з показниками 
першого кварталу 2019 року, то 
прибуток банків виріс в 1,23 рази, 
чистий процентний дохід — у 1,06 
рази, чистий комісійний дохід 
майже залишився незмінним. З 
56-ти банків, які брали участь в 
рейтингу, 26 показали зниження 
рівня NPL (частка проблемних 
кредитів у кредитному портфелі), 
10 банків показали збиток і в 
двох з 56-ти банків був від’ємний 
чистий процентний дохід. На фоні 
зниження ставок за кредитами і 
депозитами банки демонстрували 
тенденцію зростання 
прибутковості, але результати 
першого кварталу традиційно 
були скромнішими за підсумки 
календарного року.

НАШІ ПРОЄКТИ

Гідні Успішні Надійні

2019

ІІ Всеукраїнський проєкт
Фінансові установи України:

ІІ Всеукраїнський Проєкт 
Мета проекту:

Популяризація успішних фінансових уста-
нов и послуг, які вони надають на фінансовому 
ринку України, консолідація фінансових та біз-
нес структур, розповсюдження іміджевої інфор-
мації про найбільш успішні фінансові установи 
України, позиціонування фінустанов на наці-
ональних, міжнародних форумах з реалізації 
фінансово-інвестиційних програм України.

Можливості: відродити позитивний імідж 
фінансової банківської та небанківської систе-
ми України, визнання успішних, достойних і 
надійних фінансових установ на ринку фінан-
сових послуг в Україні, що є запорукою довіри 
Клієнтів. Пізнаваність бренду і підтвердження 
високої якості фінансових послуг, які нада-
ються, бездоганне сервісне обслуговування 
клієнтів. Ефективна система залучення нових 
клієнтів. Впровадження нових технологій у фі-
нансовому секторі. Розширення можливостей і 
вихід компанії на міжнародні ринки.

Відбувається за офіційної та консультацій-
ної підтримки Національного Банку України 
(НБУ).

Проект проводиться щорічно і є відкритим. 
Підведення підсумків ґрунтується на основі 
даних Рейтингів надійності Банків за підсум-
ками 2019 року, опублікованих у Всеукраїн-
ському періодичному друкованому видання 
«Україна Бізнес Ревю»; даних, наданих банка-
ми та фінансовими компаніями до Оргкомітету 
Проекту за заявками та рекомендаціями. 

Номінантів та Переможців Проекту у фор-
маті журналу «Финансовые услуги», обирають 
читачі, експертне журі Оргкомітету та редакція.


